
Discurso posse 
 

O ano de 2020 caminha para o final para alívio de todos. Tudo que 

foi planejado caiu por terra. A pandemia veio de maneira brusca, tirou o chão 

de muitas pessoas, mexeu com o emocional e a economia, e ainda apavora a 

população mundial. A esperança de novos ares, a permanente busca de 

tranquilidade já toma conta de nossos corações. Os poetas sabem bem 

disso, nem a alegria nem a tristeza são eternas. Na verdade, todos esses 

sentimentos devem ser vividos pelo ser humano para auxiliar na nossa 

maturidade. E é isso que devemos buscar com a pandemia: aprendizado. 

E no meio desse turbilhão surge a oportunidade de servir aos 

magistrados do querido Estado de Mato Grosso do Sul. Há mais de 14 anos 

integro a magistratura sul-mato-grossense com muito orgulho e dedicação e 

a função de julgar abrirá, ainda que temporariamente, espaço para mostrar à 

população, à imprensa e aos operadores do direito que o Poder Judiciário é 

essencial ao funcionamento do estado brasileiro. Seria impensável retirar do 

regime republicado e no sistema democrático o importantíssimo papel de 

julgar os fatos para aplicação da Constituição Federal e das leis aprovadas 

por outro Poder. Fundamental ao equilíbrio dos Poderes, o Judiciário ainda 

tem relevante função na garantia e proteção dos direitos fundamentais e 

sociais, do meio ambiente sustentável e da probidade administrativa. 

E quanto ao funcionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

do Sul, alguns pontos merecem destaque. Há alguns anos gozamos de 

destaque nos números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, porém 

alguns desafios permanecem.  

De acordo com o “Justiça em Números” do CNJ1, por exemplo, 

para o ano de 2020, tendo como referência 2019, foram distribuídos 1641 

novos processos para cada magistrado no 2º grau ao passo que foram 

distribuídos 1737 para cada magistrado no 1º grau. Ou seja, maior 

distribuição por juiz está no primeiro grau. Lembrando que é no primeiro grau 

que o processo é instruído, com produção de todas as provas necessárias. 

																																																								
1	Justiça em Números 2020: ano base 2019/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: 
CNJ, 2020.	



Ainda em critérios de proporção, a carga de trabalho do 

magistrado de primeiro grau, segundo os dados do CNJ, é quase três vezes 

superior ao do magistrado de segundo grau (2795 x 7592). Em termos de 

produtividade, a do primeiro grau ficou em 2012 ao passo que a do segundo 

grau em 1535. 

Todos esses dados refletem na taxa de congestionamento em 

nosso TJMS, que no segundo grau ficou em elogiosos 37% e no primeiro 

grau permaneceu em 73%. 

Esses números, caros colegas, leva-nos à reflexão de que a 

responsável gestão tem gerado resultados. Não fosse assim não teríamos 

dados consistentes no sentido de que nossa prestação jurisdicional está 

sendo distribuída de maneira ágil. Aqui vale destacar que o tempo médio 

para julgamento de recurso no segundo grau está em louvados 6 meses, o 

que é muito rápido e destaca o profícuo trabalho realizado por nossos 

desembargadores. 

Ainda assim, a busca por melhores resultados é incessante. A 

gestão processual tem se tornado tão importante que o exame dos números 

não se torna mero devaneio jurídico. Ao contrário, gerir bem as unidades 

jurisdicionais leva a um efetivo resultado na prestação da Justiça, sem olvidar 

o sempre valioso e indispensável trabalho intelectual dos magistrados nos 

dois graus de jurisdição. 

Porém, aqui vale sublinhar algumas das dificuldades de todos 

magistrados, não sem antes destacar com letras garrafais como os juízes e 

desembargadores trabalham. Na realidade, trabalham demais. Muito além do 

horário forense. Estudam o caso que aparece a sua frente, já pensando na 

subsunção da legislação ao caso concreto. Senhoras e senhores, os juízes 

de hoje em dia estão dando o máximo de sua capacidade intelectual e física 

para produzir resultados. As cobranças, contudo, aumentam a cada dia e os 

magistrados continuam estudando mais e mais processos. É uma luta árdua, 

praticamente sem fim, que leva um certo tempo até o resultado final da 

prestação, a sentença ou o acórdão. 

Diante desse cenário, alguns detalhes que ocorrem entre a 

entrada do processo e o seu resultado final é merecem destaque. Primeiro, a 

grande quantidade de demandas das mais variadas naturezas. Hoje há 



distribuição em massa de ações judiciais e que congestionam o Judiciário, 

que não pode abrir mão de julgar essas demandas. Segundo, a 

movimentação processual para realização de alguns atos como as 

audiências. Aliás, as próprias audiências e as sessões de julgamento, ainda 

que realizadas de maneira virtual como está ocorrendo na pandemia, exigem 

tempo e dedicação do magistrado. Magistrados de varas de família e de 

varas criminais fazem audiências até quatro ou cinco vezes por semana. 

Terceiro, o preenchimento de cadastros e sistemas que tomam grande lapso 

temporal (vale aqui destacar o Sisbajud, Renajud, Serasajud, Siel TRE/MS, 

Infojud, sistema nacional de adoção e acolhimento, cadastro nacional de 

adolescentes em conflito com a lei, pagamento de AJG, cadastro nacional de 

condenados por ato de improbidade administrativa, cadastro nacional das 

ações coletivas, sistema nacional de bens apreendidos, banco nacional de 

mandado de prisão BNMP, cadastro nacional de inspeção em 

estabelecimentos penais, etc...). Ainda que o magistrado não preencha todos 

os dados, sempre terá que deslocar um assessor ou um servidor para tanto, 

além de inspecionar seu trabalho. Não é exagero, ao menos um dia na 

semana, deve o assessor sair da rotina de auxiliar nas minutas da prestação 

jurisdicional para preencher os sistemas. E se não o faz, é imediatamente 

cobrado pela órgão censor. Quarto, insuficiência de assessores, 

principalmente na primeira e segunda entrância. Além de não encontrar 

assessores no interior, principalmente, a demanda exigiria mais pessoas para 

auxiliar o juiz na prestação jurisdicional, ainda mais quando acumula juizado 

adjunto, por exemplo. Há que se pensar, e já é hora de ao menos colocar um 

assistente de gabinete para juízes que cumulam juizados, ou então 

assessores rotativos que auxiliam os magistrados com varas ou comarcas 

que exigem maior atenção de nosso Tribunal. A utilização da inovação 

também é uma estratégia que pode ser utilizada como forma de utilizar a 

tecnologia em favor da prestação jurisdicional. 

Há mais a se falar, porém esses dados já indicam que há 

necessidade de se pensar no magistrado e em seu gabinete, para que possa 

dar conta da elevadíssima quantidade de processos que ingressa 

virtualmente todos os dias. E não posso deixar de destacar, senhor 

presidente, que magistrado de primeiro grau precisa de um pouco mais de 



atenção. Isso trará reflexos, em médio prazo, nos próprios números do CNJ 

ora citados. 

De outro lado, ciente da nova função que exerço a partir deste 

momento, cabe-me buscar a conciliação entre os interesses dos magistrados 

de primeiro e segundo grau com o próprio Tribunal de Justiça, com as demais 

carreiras jurídicas e a Ordem dos Advogados do Brasil, com os valiosos 

servidores, com a classe política, com a mídia e a população. Exatamente 

nisso que a gestão da AMAMSUL vai trabalhar, sempre com olhos em se 

manter uma boa comunicação com todos esses entes, com diálogo e 

argumentos, até mesmo porque a cidadania e o fortalecimento do Judiciário 

passam pelo debate democrático, sereno e amistoso entre as entidades. 

Além de todo aspecto de análise de dados e gestão 

supramencionado, essa chapa que ora assume a AMAMSUL traz em seu 

âmago um ponto essencial: todos os magistrados que a compõe dedicam sua 

vida ao Poder Judiciário, é uma entrega de corpo e alma, e é exatamente 

isso que trazemos no campo associativo. Aos colegas que nos assistem, se 

resultados ocorrerem, será espetacular, mas o que temos a oferecer é muita 

vontade, dedicação e amor à causa da magistratura. 

Agora já em fase final, agradeço a Deus pela oportunidade de 

atuar na frente associativa dos magistrados de Mato Grosso do Sul, rogando 

suas preces para ilumine cada passo dessa gestão, trazendo paz e sabedoria 

em todas as atitudes. Peço ainda que Nossa Senhora cubra todos os 

integrantes com seu Manto Protetor, o que permitirá agir da maneira mais 

pura possível. 

Agradeço imensamente minha família, que não dispensou esforços 

para me acompanhar nesta missão. Minha amada esposa Regiane, minha 

companheira e amiga. E minhas duas belezuras, Giulia e Isabela. Sem vocês 

ao meu lado, nada seria colorido e alegre como é hoje. Também aqui meu 

reconhecimento a meus pais, que sempre primaram pela retidão na formação 

de todos os filhos. E fico feliz em lembrar de todos os familiares, irmãos, tios, 

primos, cunhados e sobrinhos, pessoas cujo relacionamento me completam. 

Aos colegas da Chapa União e Força, agradeço pela abertura de 

diálogo e pelo compromisso com a AMAMSUL pelos próximos dois anos, que 



nossa relação seja amistosa, com argumentos e efetiva em favor dos 

magistrados de Mato Grosso do Sul. 

Sou grato ainda aos grandes amigos que sempre me 

acompanharam durante a vida, aqueles que passaram e aos que estão 

presentes, todos foram e são muito importantes nessa bela trilha da vida. 

Aos inesquecíveis amigos de Aquidauana. Sou muito feliz na 

Princesa do Sul e quero transportar toda essa alegria para a Capital, sem 

perder os fortes laços que nos deixa mais leve e feliz. Podem ter certeza que 

não é uma despedida, mas um até breve. 

Um agradecimento especial ao colega Eduardo Eugenio 

Siravegna. Desde o primeiro momento desse desafio, Eduardo, seu apoio foi 

fundamental, suas palavras confortantes e, principalmente, pude perceber o 

excelente trabalho que travou na luta associativa, colocando a AMAMSUL em 

posição de respeito, seja no âmbito estadual, seja nacional. Fica aqui meu 

reconhecimento, sublinhando que seu nome ficará na história desta 

associação. 

Senhoras e senhores, a missão está apenas se iniciando. Que 

tenhamos muita luz para escolher o caminho, paciência para saber o 

momento e sensibilidade para decidir a maneira de atuação. Tudo para que 

sejamos dignos dos cargos que ocupamos a partir de agora. Avante! 

 

 


